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”

İş hayatı inanç talep
eder, ciddiyet
gerektirir, yürek
ister, dürüstçe
bencilliktir, hata
affetmez ve hayatın
da kendisidir.

”

William
A. Feather

1889 – 1981
yılları arasında
yaşamış, Amerikalı
yazar ve yayıncı.

}

İsmail
Şen
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kapsayan 5 yıllık planda üretilmesi
düşünülen konut miktarı tam 36 milyon
tane… Yani 5 yılda, içinde 3 kişinin
yaşaması öngörülen 36 milyon konut
üretilecek.
5 yılda 100 milyondan fazla insan için
konut…
Bu rakamı algılamak bile zor. İkinci
Dünya Savaşı sonrası ABD’de yaşanan
“Bebek Patlaması” döneminde yılda
üretilen 1.3 milyon konuttan bile kat be
kat fazla…
Çin’in planını değerlendiren Morgan
Stanley’in Asya Başkanı Stephen Roach,
“modern tarihin en büyük tüketim
hikâyesi” tanımını bu cesamet dolayısıyla
yapar.
★★★
Bir başka çarpıcı rakam: Newsweek dergisinin 27
Ağustos 2010 tarihli sayısında yayınlanan “Çinli
Kadınlar Alışverişe Gidiyor” başlıklı yazıya göre,
Çin’de perakende satış, 2007 ile 2009 yılları arasında
yıllık yüzde 25 artmış. Üç yılda yüzde 25 değil, her
yıl yüzde 25… Artan da küçük bir ülkenin değil,
dünyanın en kalabalık ülkesinin perakende
sektörü…
Bu hızda büyüyen bir perakende sektörünün
sunduğu fırsatları düşünün…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Süpürgeci
– Tavan
süpürmek
için mi?
Kadın –
Hayır,
bizimki
yine
eve geç
gelmeye
başladı da
onun için!

Peki, perakendeyi bu kadar büyük bir hızla
büyüten ne?
Cevap, tüketiciler…
McKinsey&Co tarafından yapılan ve Ekim
2010’da yayınlanan “Çin’in Yeni Pragmatik
Tüketicileri” başlıklı rapora göre, Çinliler’in yüzde
73’ü alışverişi bir boş zaman etkinliği olarak görüyor.
Yani her 4 Çinli’den 1’i, “boş zamanlarınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna “alışveriş
yaparak” diye cevap veriyor.
★★★
Peki, Çinliler ucuzcu mu? Yani ürünleriyle ilgili
dünyada oluşan imaj gibi “ucuz” ürünleri mi tercih
ediyorlar?
Bu sorunun cevabı da beklendiği gibi değil. Aynı
McKinsey&Co araştırmasının bir sonucuna göre de,
Çinli tüketicilerin yüzde 45’i “yüksek fiyat karşılığı
yüksek kalite” satın alabileceklerine inandıklarını
söylüyor. Bu tüm tüketicilerin neredeyse yarısı ve
inanılmaz bir oran. ABD’de bu rakam sadece yüzde
16. Japonya’da ise bunun da yarısı; yüzde 8…
★★★
Tüm bu rakamlardan sonra Asya’daki Avrupa’yı
ihmal etmek gibi bir seçeneğin olmadığı daha net
ortaya çıkıyor.
Kısacası Asya’daki Avrupa, orijinalinden de
cazip!

TARİHTE BU HAFTA

28 Şubat 1340 – 28 Şubat 1924 Akbaba Dergisi

Kadın –
Sapı
sağlam bir
süpürgen
var mı?

O BİR İŞADAMI

Asya’daki Avrupa, Avrupa’dan cazip…

İstanbul Ticaret Odası’nın
Mayıs ayı toplantısına katılan
TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yaptığı ekonomik
değerlendirmeler sırasında Asya
pazarına dikkat çekti. Özellikle
Çin ve Hindistan’ın ticaretinde
Türkiye’nin payının binde ile
ifade edilebildiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, Çin’in bir tehdit
olarak algılanmasının büyük bir
yanılgı olduğunu belirtti ve
“fırsat” tarafına dikkat çekmek
için birkaç rakam verdi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Çin’de
300 milyon, Hindistan’da ise 150
milyon kişinin, Avrupa ortalamasından daha çok
kazanıp, daha çok harcadığını belirtti. Bu nedenle de
bu bölgeye işadamlarımızın yönelmesi gerektiğini
ifade etti.
★★★
Evet, Asya’da bizim ihmal ettiğimiz bir “Avrupa”
var. Hem de nasıl bir Avrupa…
Yüksek tüketim potansiyeli olan nüfusu tüm
Türkiye nüfusunun dört katı olan Çin’i ele alalım.
New York Times’ın 15 Mart 2011 tarihli sayısında
yayınlanan “Çin Yeni Bir Tüketici Nesli Yaratıyor”
başlıklı yazıya göre, Çin’de 2011 ile 2015 yıllarını

Süpürgenin yan fonksiyonu…

}

11 Mayıs
1924
yılında
bugün,
Gottlieb
Wilhelm
Daimler ve Carl Friedrich Benz
şirketleri birleşti ve MercedesBenz şirketi doğdu.

12 Mayıs
1979 yılında bugün,
hükümetin politikalarından
rahatsız olan TÜSİAD, gazetelere
‘Gerçekçi Çıkış Yolu’ başlıklı bir
ilan yayınlattı. Başbakan Ecevit,
TÜSİAD’ın bu tutumunu
eleştirecek ve “Mendimizi
yabancılara haksız yere jurnal
ediyoruz” diyecekti.
2001 yılında bugün,
Telekom’un özelleştirilmesine
olanak sağlayan bir yasa,
TBMM’de 209 oyla kabul edildi.

13 Mayıs
1958 yılında bugün,
ayakkabıdan tekstile birçok
alanda
kullanılan
“cırt cırt”
kilit sistemi
Velcro
markasıyla
tescil edildi.
Kaktüslerden esinlenerek yapılan
bu küçük icat, birçok soruna
büyük çözümler üretmeyi
sürdürüyor.

14 Mayıs
1767 yılında bugün, İngiliz
hükümeti ithal çaya vergi koydu
ve yeni bir ülke kurulmasının ilk
adımı atıldı. Daha sonra
düzenlenecek ve “Çay Partisi”
olarak anılacak Boston
Limanı’ndaki çayların denize
dökülmesiyle yapılan
protestolar, Amerikan
Bağımsızlık Savaşı’nı
başlatacak süreci ateşleyecekti.

15 Mayıs
1856 yılında bugün, İstanbul
Boğazı’na Karadeniz’den girişi
kolaylaştırmak amacıyla
Fransızlar tarafından inşa
edilen Anadolu Feneri ve
Rumeli Feneri işletilmeye
başlandı.
1929 yılında
bugün,
ABD’de
Sinema
Sanatları ve
Bilimleri
Akademisi,
daha sonra
Oscar olarak

Başbakan’ın tiyatro çıkışını nasıl anlamalıyız?
besleyen temel unsurlar. Her
Başlıktaki cümleyi soru haline
kesim kendi yaklaşımına göre
getirmenin hiçbir anlamı olmadığını
sanat ortaya koyacaktır. Bundan
bilenlerdenim. Sadece merak
daha doğal bir şey olamaz.
uyandırsın diye soru haline getirdim.
Ancak sanatı bir denetim, başka
Zira Başbakan’ın Şehir Tiyatroları
bir sosyal grubu küçük
üzerinden özelde tiyatro, genelde ise
düşürücü, aşağılayıcı yani
sanat yaklaşımını ortaya koyması
çatışmacı yaklaşımlardan uzak
gayet açık. Yoruma gerek
durmak gerekir. Bununla
bırakmayacak kadar net. Gücünü
PROF. DR.
birlikte her kesimin sırf sanat
halktan alan bir siyasetçinin konuyu
AHMET EMRE
kamuoyuna taşıması ve
BİLGİLİ
bu konuda halkın
taleplerine kulak
verilmesi gerektiğini
söylemesidir. Her zaman
halkım diyenlerin halkı
hiç dikkate
almamalarına karşı bir
duruştur. Bu duruş
muhafazakar kesimin bu
konuda önünü sonuna
kadar açmıştır. Hem de
muhafazakar sanat olur
mu olmaz mı
tartışmalarının güncel
olduğu bir dönemde.
Ben asıl bundan
sonrasını önemsiyorum.
ürünü olarak kabullendiği ürünlerin de
Hem muhafazakar kesim açısından hem de
olması, sanatı geliştiren olumlu bir
iktidarın bürokratik kadroları açısından
durumdur. Belki de bunun yaygınlaşması
bundan sonrasının çok daha önemli
yararlıdır. Temel problem alanı sanata
olduğuna inanıyorum. Gerek Büyükşehir
toplum içerisinde bir çatışma işlevi
gerekse Kültür Bakanlığı’nın Başbakan’ın
vermemeye özen göstermektir. Bundan
açtığı bu yolu nasıl değerlendirecekleri
kimsenin yararlı çıkmayacağı gibi asıl
şimdi büyük önem taşıyor. Muhafazakar
sanatın kendisi zararlı çıkar.
kesimin sanat yaklaşımı var mı yok mu,
İKSV’nin Tiyatro Festivali’nin açılış
sanat ve sanatçıya nasıl bakıyorlar, asıl
şimdi belli olacak. Yani top bizde ama hedef töreninde ödül vermek üzere davet edilen
gazeteci Zeynep Oral’ın tartışmanın
gol atmak veya yemek değil. Topun
güncelliğinden dolayı zaten uygun
kucağımızda patlamaması ve bu ülkenin
geleceği için sanat adına yarar çıkarabilmek. atmosferde bulunan izleyicileri tahrik
edercesine yaptığı konuşmaya ve ödül
Bu çıkışı sadece tiyatro bağlamında
almak üzere sahnede olan yılların hocası
anlamamak gerekir. Geniş anlamda bütün
Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun konuşmasını
sanat dallarını kucaklayan bir yaklaşımın
ortaya konulması gerekir. Sanatı ideolojiden alkış tufanı koparan kitleye vurgu yaparak
veya bir siyasi/düşünce akımından veya bir ‘… biz buyuz işte, bizi kimse sorgu sual
dini düşünceden soyutlamak mümkün
edemez’ diye bitirmesi türünden
değil; zira bütün bunlar zaten sanatı
yaklaşımlardan uzak durmamız tiyatronun

ve sanatın geleceği açısından önemlidir.
Herkes bilir ki demokrasi kültürü, eleştiri
üzerine kuruludur, şüphesiz ki bu eleştirinin
nezaket kuralları içerisinde olması da önem
taşır. Herkesin de sorgu sual edilebileceği
demokrasinin bir gereği ve olgunluğu
olduğunu bilmek gerekir.
Tiyatronun ve sanatın gelişimi ve geleceği
açısından bu tartışmaları çatışmacı
yaklaşımdan uzak bir şekilde yapmanın tam
zamanıdır. Tüm
aydınların sanat
devlet ilişkisi
üzerine söz
söylemelerinin de
tam zamanıdır.
Zira sanat devlet
ilişkisi her zaman
için vardır ve var
olacaktır. Bu
ilişkinin sanatın
özgürlüğüne ve
yaratıcılığına bir
kısıtlama
getirmeden nasıl
var olabileceğini
tartışmanın yine
tam zamanıdır.
En çok da muhafazakar aydınların bu
konuda kafa yorup söz söylemelerinin
zamanıdır. Bürokratların da bu tartışmaları
dikkatle izleyip uzlaştırıcı bir yöntem bulma
yönünde çaba göstermeleri gerekir.
Siyasetçiler için kolaylaştırıcı rolü
oynamanın da tam zamanıdır. Bu
tartışmadan kriz üretmeden yarar üreterek
çıkmasını bilmeyi başarabilirsek işte o
zaman sanat ve sanatçı daha çok
kazanacaktır.
Çünkü iktidar tarafından hiç kimse
devletin sanatı desteklememesi yönünde
görüş bildirmiyor. Önemli olan bunun
yöntemini bulmaktır. Sanatın bir denetim
aracı ve aşağılayıcı bir unsur olarak
kullanılmamasıdır. Bunu hiçbirimizin de
istememesi gerekir. Ayrıca bu durumun
yaratıcılığı ortadan kaldırmakla da bir
ilişkisi zaten olamaz.

anılacak ilk ödüllerini dağıttı.
Ödülü, Kanatlar adlı savaş filmi
kazandı.

16 Mayıs
1888 yılında bugün, mucit
Emile Berliner, geliştirdiği
Gramofon adlı aletin tanıtımını
yaptı. Philadelphia’daki bu
tanıtım “söz uçar, yazı kalır”
sözünün sonunu hazırlayacak
ve büyük bir müzik sektörünün
doğuşunu sağlayacaktı.

17 Mayıs
1972 yılında bugün, Türkiye
Demiryolları’nın 991 milyon lira
zarar ettiği açıklandı. Bu zarar
tarihi bir rekordu.
1994 yılında bugün, Türkiye
ekonomisi, 14 yıl aradan sonra
IMF denetimine tekrar girdi.
1868 yılında bugün Horace
Elgin Dodge doğdu. Dodge
tarafından, hâlâ büyük bir
otomotiv markası olan Dodge
kurulacaktı.

SOLDAN SAĞA: 1- Geçen hafta
yapılan seçimlerde Fransa’nın
2012-2017 dönemi için
Cumhurbaşkanı olan
François isimli siyasetçi…
Japon para birimi… 2Unilever’in çamaşır deterjanı
markalarından biri… Bir
kimsenin, satın aldığı hizmet
veya ürün karşılığında para
yerine verdiği ve karşılığı
banka hesabından ödenen
yazılı belge… Yaşar
Dondurma tarafından üretilen
Kahramanmaraş
dondurmasının marka ismi…
3- İzlanda’nın plaka işareti…
1991 yılından itibaren Nurol
Şirketler Grubu’na bağlı
olarak yönetilen Ankara’nın
en eski alışveriş merkezi… 4Yaşar Grubu’nun boya
markası… Unilever’in hazır
çorba markası… Fildişi
Sahilleri’nin internet kodu… 5İrlanda Cumhuriyeti’nin internet
harfleri… İstanbul Halk Ekmek
anlamında kullanılan harfler…
Duyuru, anons… 6- Neodim
elementinin simgesi… Boydak
Holding bünyesinde üretilen
mobilya markalarından biri… 7Sabun ve kişisel bakım ürünleriyle
tanınan Evyap’ın erkeklere
yönelik tıraş jeli ve tıraş köpüğü
ürünlerinde kullandığı markası…
Sermaye… 8- Rütbesiz asker,
nefer… (Halk ağzında) Katarakt…
(Tersi) “Doktor” için kullanılan
kısaltma… 9- Toprak Mahsulleri
Ofisi’ni simgeleyen harfler…
Stronsiyum elementinin
simgesi… Düşünce… 10Yapma, etme… Bir kimsenin,
herhangi bir ücretin bütününden
veya bir bölümünden muaf
tutulduğunu gösteren belge…
Araba okunun ekseni… 11Maddede var olan ve ısı, ışık
biçiminde ortaya çıkan güç…
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya
uygun olarak dilediği gibi
kullanabilen kimse… 12- Roma
rakamlarında X ile gösterilen
sayı… Bir partinin veya bir
kuruluşun en üst düzeyde
yönetimiyle görevli kimse.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Birçok ortaklığın pay

Gramofonun
mucidi
Emile Berliner

Emile Berliner, 1851 Mayıs’ında
Almanya Hannover’de doğdu. Tüccar
ve Musevi ailesinin geleneğine uygun
bir biçimde, iyi bir tüccar olması için
çıraklık yaptı. Fransa Prusya Savaşı
öncesi Amerika’ya göç etti.
İlk dükkânını 1870’te babasının bir
arkadaşıyla Washington’da açtı. Bir süre
sonra New York’a taşındı ve şişe yıkama
gibi geçici işlerde çalışarak geceleri
okula gitmeye başladı. Cooper Union
Institute’de fizik okudu. Daha sonra ses
teknolojisi, telefon ve fonograflarla
ilgilenmeye başladı. İlk icadı bir
mikrofondu ve patentini Bell Telefon
Şirketi’ne sattı.
1877 yılında Boston’a taşındı ve
1883’e kadar Bell için çalıştı. Bu arada,
1881’de ABD vatandaşı oldu. 1886’da
ses kayıt teknolojileri konusunda
çalışmaya başladı ve bir yıl içinde
“gramofon” adını verdiği icadının
patentini aldı. İlk gramofonlarda
Edison’un icadına benzer bir silindire
kayıt yapılıyordu. Berliner, 1888’de ses
kaydını daha sonra plak olacak diskler
üzerine yapmayı başardı.
Önceleri icadıyla sadece oyuncak
şirketleri ilgileniyordu. Gramofonu
ürettirecek kimse bulamayınca, ikna
ettiği bir grup işadamının 25 bin dolarlık
yatırımıyla, 1895 yılında Berliner
Gramofon Şirketi’ni kurdu.
Gramofon kısa sürede “tuttu”.
1897’de Londra’da, 1898’de doğduğu
şehir Hannover’de ve 1899’da Kanada
Montreal’de gramofon şirketleri kurdu.
Emile Berliner, aralarında
helikopterin öncüsü sayılan bir uçan
aracın da bulunduğu birçok farklı icat
yaptı. Hatta 1920’lerde bir havacılık
şirketi de kurdu.
1929 yılında, dünyayı en çok
değiştiren araçlardan birinin mucidi
olarak öldü.

BULMACA

senetlerini elinde bulundurarak
onları denetimi altında tutan
sermaye yatırım ortaklığı…
İlave… 2- Elektrikte iletkenin
direnç birimi… Birden çok kişi
arasında hukuki durumu
çekişmeli olan bir malın,
çekişme sonuçlanıncaya kadar
emanet olarak bırakıldığı
kimse… 3- Bir kurum veya
kuruluşun kendine seçtiği, bazı
ticaret eşyası üzerine konulan,
o eşyayı üreten veya satanı
tanıtan özel işaret… Müşteri ile
borsa acenteleri arasında
menkul değerlerin alım
satımına aracılık eden gerçek
veya tüzel kişi… 4- İstanbul
Büyükşehir Belediyesi için
kullanılan kısaltma… 100
metrekare değerinde yüzey
ölçü birimi… 5- Peşin para
veya bono vermeden yapılan
alışveriş… Ürdün’ün internet
harfleri… 6- Bireyin kişisel
görüşünden bağımsız olan,
objektif… Dört rakamlı
numaradan oluşan ve ATM ile
cep telefonlarında kullanılan
kişisel kimlik numarasını
simgeleyen harfler… 7Danimarka’nın plaka işareti…
Sabancı Holding bünyesinde
üretilen bir lastik markası… 8-

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

Kripton elementinin simgesi…
Saygı için verilen veya övünç
için kabul edilen başkanlık,
üyelik, profesörlük gibi
ünvanlar… 9- Yat limanı… 10Uçurum… Mikroskopta
incelenecek maddelerin
üzerine konulduğu dar, uzun
cam parçası… Endonezya’nın
internet kodu… 11- İspanya
merkezli bir puzzle markası…
Genellikle ticaret eşyasının
saklandığı yer, depo… 12Hisse senedi ve tahvil için,
üzerinde belirtilmiş değer.
SOLDAN SAĞA: 1- Hollande…
Yen… 2- Omo… Çek…
Mado… 3- IS… Karum… 4Dyo… Knorr… ci… 5- ie…
İHE… İlan… 6- Nd… Bellona…
7- Gibbs… Anamal… 8- Er…
Aksu… rD… 9- TMO… Sr…
İde… 10- İka… Paso… İğ…
11- Enerji… İye… 12- On…
Lider.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1Holding… Ek… 2- Om…
Yediemin… 3- Logo…
Broker… 4- İBB… Ar… 5- Açık
hesap… jo… 6- Nesnel…
PİN… 7- DK… Lassa… 8- Kr…
Onursal… 9- Marina… 10Yar… Lam… id… 11- Educa…
Ardiye… 12- Nominal değer.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 6. SAYFADA

